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Leder

Ole Helby

GRIB
mulighederne!
Starten på en ny musikskolesæson byder altid på travlhed at deltage i musikundervisning i den kommunale musikover hele linjen. I år føjer en ekstra og meget væsentlig
skole, fx i stedet for valgfagstimerne, som udgør 2 timer
arbejdsopgave sig til de kendte: At udfylde mulighederne
pr. uge i 7.- 9. klasse. Reformen gør det også muligt for
i den folkeskolereform, som blev vedtaget før sommerfekommunerne at oprette særlige talentklasser i musik,
rien. Efter at folketinget har fastsat de overordnede mål
dog først efter ansøgning til Ministeriet for Børn og Undervisning. Selv om det ikke fremgår direkte af aftalen,
for folkeskolen, bliver stafetten nu givet videre til komligger det i sagens natur, at talentklasser i musik skal
munerne, hvor arbejdet i den kommende periode i høj
oprettes i et tæt samarbejde med den lokale musikskole.
grad vil blive præget af forberedelserne til den nye skole.
Rammerne skal altså udfyldes lokalt, og for musikskolerne gælder det om at holde sig til og deltage aktivt i
Reformen giver altså mange muligheder for at udvikle og
alle relevante dele af arbejdet. Den formelle del omkring
udvide musikundervisningen i kommunerne i et samaraftaler og kontakt til skoleledere, forvaltning
bejde mellem folkeskolen og musikskolerne. Et
og evt. politikere er naturligvis en ledelsamarbejde, som kan give musikskolerne
I lang
sesopgave, men det er af afgørende
flere og nye undervisningsopgaver og
tid var de såkaldte
betydning, at lærerne inddrages - og
gøre dem mere synlige for eleverne
aktivitetstimer
et
væsentligt
inddrager sig selv - i arbejdet med
i folkeskolen. Det er dog værd at
omdrejningspunkt for forhandlinat udvikle modeller og beskrive
lægge mærke til, at de nye muliggerne om en folkeskolereform. I sidste
det faglige indhold, som skal
heder er ”kan” muligheder, som
omgang gled de dog ud til fordel for flere
ligge til grund for samarbejdet
givetvis vil blive udfyldt i varifagopdelte lektioner, herunder en forhøerende omfang og på forskellig
mellem folkeskolen og musikjelse af musik i 1. og 5. klasse med én time
vis fra kommune til kommune. I
skolen. I forhold til folkeskolen
om ugen. Imidlertid er der i stedet afsat
folkeskolen
får ledere og lærere
gælder det om at synliggøre den
tid til understøttende undervisning, som
rigtig
meget
at se til. Mange
mangfoldighed af kompetengiver tilsvarende muligheder, som
eksterne områder vil byde sig til
cer, som musikskolerne rummer.
aktivitetstimerne var tiltænkt.
som samarbejdsparter for den nye
Indadtil gælder det om at skabe en
Omfanget er dog mere
åbne folkeskole. Det vil derfor være
fælles forståelse for betydningen af
begrænset.
altafgørende, at det gode udgangspunkt,
samarbejdet med folkeskolen og de mupolitikerne har skabt med det forpligtende
ligheder, det rummer for begge skoleformer.
samarbejde mellem de to skoleformer, allerede i
starten af efteråret følges op af lokale initiativer fra musikLandspolitikerne har lagt rammerne for en mere åben
skolernes side således, at musikskolerne i størst muligt
folkeskole, der skal inddrage det lokale idræts-, kultur
omfang i de enkelte kommuner og på den enkelte skole
og foreningsliv. Generelt gør reformen det muligt at indtænkes med i elevernes skoleliv og hverdag. DMpF, DMF,
drage musikskolelærere og andre grupper med relevante
DMKL og DAMUSA skal naturligvis bakke op blandt andet
kompetencer i understøttende undervisning i større
med koordinerende initiativer og synliggørelse af aftaler
omfang end tidligere.
i de enkelte kommuner. Heldigvis følger regeringen også
I den forbindelse er det et markant politisk signal, at
reformen til dørs, idet de ovennævnte organisationer er
folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler
inviteret til møde med undervisningsminister Christine Anforpligtes til et gensidigt samarbejde. Reformen medfører
desuden nogle helt nye muligheder for et tættere samartorini og kulturminister Marianne Jelved, hvor ministrene
bejde: Den enkelte skoleleder kan i konkrete tilfælde give
vil drøfte implementeringen af den del af reformen, der
tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved
handler om musikskolerne. ■
modus: september 13
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Man kunne
kalde ham ”
Hjerneforsker og jazzbassist Peter Vuust er som
den første i Danmark tiltrådt et permanent forskningsprofessorat i et samarbejde mellem Det
Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet.
”Når vi spiller musik, ændrer det vores hjerne. At
afdække, hvad der sker, og hvad musikalitet er,
vil på den lange bane ændre pædagogikken”,
siger han.
Hvis Peter Vuust var et stykke musik,
ville han være i dur uden de store
udsving. Forskningsprofessoren og
musikeren, der synes, alt det, han
laver, er sjovt - en mand, alle vil tale
med. Han giver mindst et interview
Af Kirsten
om ugen, men læser ikke de artikler,
Brunbech
der bliver skrevet om ham – hvilket
FOTO: THOMAS KNOOP
skyldes en god blanding af blufærdighed og mangel på tid.
Men selvom han som den eneste i landet nu sidder på
et permanent forskningsprofessorat på et musikkonservatorium, er det i rollen som jazzmusiker han først og
fremmest har sin identitet. Musikken er tæt integreret
med personligheden, og derfor er det også mere sårbart
at modtage kritik som musiker end som forsker, forklarer han. ”Kritik er en stor del af det at være forsker. Det
skaber forskningsudvikling og giver nye idéer. Det tager
man ikke personligt.
Som musikere har vi jo også brug for vurdering og kritik
for at udvikle os, men man må øve sig på både at give
det og tage imod det på en bestemt måde, så det aldrig
bliver personligt. Jeg lytter altid meget kritisk til det, jeg
selv laver. Nu har jeg lavet min egen plade nummer seks,
og det er første gang, jeg er fuldstændig tilfreds, der er
ikke noget, jeg kunne tænke mig at gøre anderledes - jo,
hvis jeg havde flere penge, ville jeg hyre nogle strygere!”
Vi sidder på hans lille kontor på Det Jyske Musikkonservatorium. I det ene hjørne læner en dekorativ kontrabas
sig op ad et el-klaver, og bag skrivebordet ved vinduet
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fristes til at
Hjernebassen”!
sidder forskningsprofessoren med knælange shorts og
bare ben. Han læner sig tilbage i stolen og smækker
benene op. Vi taler om de vigtigste to parametre for at
blive en god musiker: Øvning og selvtillid.
”Det allervigtigste er at øve sig, at tilbringe tid med sit
instrument giver før eller siden resultat. Alle dygtige
musikere, både klassiske og rytmiske, har brugt utrolig
meget tid på at øve sig.
Selvtillid er noget, alle er nødt til at arbejde med hele deres liv. Men det er en gammel sandhed, at hvis man gør
sit bedste, kan man ikke gøre mere. Det er det bedste
værn mod dårlig selvtillid. Hvis man ikke går fuldt ind i
noget, føder det dårlig selvtillid. Jeg forsøger altid at gå
ind i tingene med alt, hvad jeg har”.

Men du spreder dig jo over mange områder.
”Ja, men det handler om at strukturere sin tid. Jeg øver
mig på kontrabassen hver morgen klokken 6.30. Hver
tirsdag og torsdag løber jeg fra 8.00 til 9.15 med min
løbemakker, Per Frost. Jeg tjekker kun mails tre gange
om ugen. Hvis folk vil mig noget vigtigt, må de ringe til
mig. Jeg afsætter en time til at læse mails - Jeg forsøger
at gøre mit bedste indenfor den tid, jeg har afsat. Sådan
har det altid været. Jeg finder de her små sedler, som jeg
har skrevet fra jeg var ti år: Klokken 10.15 – 10.30…”.
Tiårig golfmester
Peter Vuust kommer fra et hjem med klaver og golfbag.
Faderen brugte al sin fritid på at spille klassisk horn og
golf, og moderen har altid spillet klaver. Selv har han spillet klassisk klaver siden seksårsalderen, og golf siden han
var ti år.
Trangen til altid at gøre sit bedste førte til to klubmesterskaber i Ebeltoft Golfkub i de meget unge år. Så holdt
han femogtyveårs pause, indtil hans egne sønner skulle
indføres i den ædle sportsgren. Det klassiske klaverspil
blev også lagt på hylden i puberteten; stærkere kræfter
og ungdomsoprør tog over – og førte den unge musiker
ind i den rytmiske musik, med el-bassen som det foretrukne instrument.
Peter Vuust har erfaret, at golf og musikudøvelse minder
meget om hinanden. Begge dele handler om en kom8
modus: september 13
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8 pleks bevægelse, som hele tiden skal forfines. Under
øvningen skal man være meget bevidst om, hvad man
gør, ned til håndstillingens mindste detalje, men når man
står på scenen eller spiller i en turnering, skal man være
meget intuitiv.
”Rent psykologisk handler det om at kunne sætte sig selv
i forskellige tilstande. Man skal øve sig i
at øve sig. Men på scenen skal man koble frontallappen
fra; lade være med at komme i vejen for sig selv. Det er
det, vi søger; at komme derhen, hvor det flyder ud igennem instrumentet, hvor tingen spiller sig selv”.
Forskningsprofessoratet, som Peter Vuust bestrider,
består af en kontrakt mellem Aarhus Universitet og Det
Jyske Musikkonservatorium, hvilket betyder, at der er tale
om to halvtidsansættelser.

?

Peter Vuust
Født 15. november1961
• Jazzbassist og komponist
• Siden 2013 permanent forskningsprofessorat
På Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus
Universitetshospitals Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab
• Ph.d. i neurovidenskab
• Cand. scient. i matematik, fransk og musik
• Har undervist på Det Jyske Musikkonservatorium
i rytmisk bas, teori, hørelære, sammenspil og
komposition
• Udgiver i september 2013 sin sjette cd med titlen
September Song, med Veronica Mortensen
(voc), Lars Jansson (p), Ove Ingemarsson (sax) og
Paul Svanberg (tr.).
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Og ligesom mange musikskolelærere har han måttet
sande, at to gange halv tid meget let bliver til to gange
trekvart tid. Derudover holder han foredrag og har sin
musikervirksomhed, og hvert efterår laver han sammen
med Per Frost et stort arrangement i forbindelse med
Aarhus Universitets årsfest. Det bliver planlagt på de
ugentlige løbeture.
Music in the Brain
På Aarhus Universitetshospital leder Peter Vuust en forskergruppe med navnet ”Music in the Brain”. I gruppen
er der otte ph.d.-studerende og tre postdoc’ere.
”Den hjerneforskning, vi har nu, giver os nogle helt nye
muligheder. Når vi spiller musik, ændrer det vores hjerne.
At forsøge at afdække, hvad der sker, og hvad musikalitet er, vil på den lange bane
ændre pædagogikken. Man kan allerede se de her ting
snige sig ind i det, man kalder neuropædagogik.
Musikalitet og absolut gehør har vi været optaget af
længe. Det viser sig, at der blandt autister er flere med
absolut gehør end i normalbefolkningen. Det er en
mytisk form for musikalitet. Vi undersøger strukturelle og
funktionelle forskelle mellem deres hjerner og almindelige menneskers hjerner.
Musik som terapi
Peter Vuust og hans forskere har også undersøgt musiks
påvirkning af henholdsvis søvn og smertelindring.
En gruppe traumatiserede flygtninge blev sat til at lytte til
musik en halv - til en hel time, før de skulle sove. Musik
med et langsomt tempo, ikke for kraftigt og ikke for
mange skift, havde en meget gavnlig virkning på søvnen.
Modsat er det med musik som smertelindring. Her skal
musikken engagere patienten. Opmærksomhedsfaktoren er meget vigtig, fordi musikkens funktion her er at
aflede.
Også i forhold til Parkinson-patienter har musikken vist
sig gavnlig. Forskerne prøver at finde frem til den optimale grad af synkopering i musikken, for at patienterne
får nemmere ved at bevæge sig. Ved Parkinson er der for
lidt udskillelse af dopamin i bevægelsessystemet. To kerner i hjernen producerer dopamin: Den ene til bevægelsessystemet, den anden til belønningssystemet. Musikken
påvirker måske begge dele, forklarer hjerneforskeren.
”Dopamin er et læringsstof, som kommer ved positive
overraskelser. Der skal være fejl i forudsigelserne, for at vi
kan lære noget nyt. Hvis man bliver ved at gøre det, man
altid har gjort, lærer man aldrig noget nyt. Det handler
om at skabe balance i tilværelsen. Balance mellem at
gøre det, man er god til, og at kaste sig ud dér, hvor man
ikke kan bunde”.
september 13 : modus

Følelser og intellekt
”Hjernen er et dynamisk system. Når der sker noget et
sted, påvirker det det hele – samspillet mellem det kognitive og følelserne er meget stimulerende. Jeg elsker
både enkel og kompliceret musik”, erklærer han og
kommer også ind på fænomenet statistisk læring, som i
musikken handler om, at hvis man har hørt det samme
tilstrækkelig mange gange, har man en forventning om
at høre det igen. Der er også en grundregel, som hedder: Jo mere du har hørt noget, jo bedre kan du lide det.
Det er måske en af grundene til, det er så svært for os
at lytte til og forstå musik fra andre kulturer og stilarter,
end vi er vant til. Men Peter Vuust opfordrer kraftigt til,
at vi udfordrer os selv og opsøger musik, vi ikke umiddelbart synes om.
”En meget interessant øvelse at gøre sig er, at sætte sig
ned og lytte til musikken. Og hver gang, man får lyst til
at stritte imod; lade være at bedømme det, lade være
at tage stilling. Så kan man få fantastisk interessante
oplevelser ud af det.
Det vil jeg opfordre alle til – og specielt musiklærere. For
det, der sker – og jeg kender det fra mig selv – når den
ene elev efter den anden kommer ind ad døren, så bliver
det mere job end fornøjelse, og når man så kommer
hjem, gider man hverken høre musik eller spille musik.
Det vil sige, at ens musikinteresse daler. Men som musiklærer skal man huske, at grunden til, man startede, var
musikken i sig selv. Det var ikke alt det uden om, eller
lønnen, der går ind på en konto. Og dén lille spire skal
man altid huske at vande.
Hvis man synes, man ikke har idéer og er træt af musik,
kan man selvfølgelig godt sætte sig op på en alpetop
og kigge ud i stilheden en måneds tid, men den anden
mulighed – den bedste kur - er at fylde sig med musik,
lytte til noget ny musik, spille musik. Det gør jeg meget
i perioder. Nu skal vi snart have jazzfestival, hvor jeg
har en hulens masse jobs, og jeg ser frem til den uge
hele året, fordi jeg ved, at jeg kommer derhen, hvor jeg
tænker, åh ja, det er sådan det er. Det er det her, der er
så fedt!”
Balance i livet
”Jeg har brugt mange år på at ramme balancen i mit liv.
Da jeg var i tyverne og var blevet et navn, alle ville spille
med, tænkte jeg altid, gad vist, om det er godt, det jeg
spiller! Men nu er jeg holdt op at tænke på den måde.
Nu tænker jeg, det her er sådan jeg spiller, og det har en
værdi!”
Peter Vuust er ikke bange for at kaste sig ud på det dybe
vand. Hver gang han når til et punkt, hvor han mestrer
noget, opsøger han nye udfordringer. Han skiftede fra
modus: september 13

el-bas til kontrabas, og først efter ti år kunne han intonere – og da han var blevet god til det, begyndte han at
forske.
”Jeg havde lige skrevet en bog om Miles Davis, et forsøg
på en forskningsbog – jeg har ikke turdet læse den
siden”, griner han.
”Det sjove var, at jeg i den samme uge fik to forskellige
forskningstilbud.
Det ene tilbud var på Musikinstituttet. Min bog handlede om rytmer, så min idé til et forskningsprojekt var at
lave det samme med toner. Det var nemt at gå til.
Det andet tilbud handlede om hjerneforskning. Og jeg
tænkte: ”Jeg ved ingenting om hjernen. Jeg ved ingenting om medicin. Det bliver fuldstændig skræmmende.
Det er for mærkeligt og for svært – så det tager jeg!””
Musiklærerens vigtige rolle
Før han blev forsker, underviste Peter Vuust på konservatoriet i bas, hørelære, teori, sammenspil og komposition
indenfor den rytmiske afdeling. Det er der ikke tid til
længere. Men han understreger musikpædagogikkens
store betydning.
”Musikskolelærere skal vide, at de har det vigtigste job
i hele musikbranchen – også vigtigere end det, jeg som
konservatorielærer har foretaget mig – fordi det, der
sker dér, afgør, om børnene får tændt gnisten – om de
ser det musikalske lys”.
Som mange andre, der har dedikeret deres liv til musikken, har han haft en stor inspirator i sin skoletid. Det var
musiklæreren på Hasle Skole. Han startede hele fire kor
for at vinde konkurrencen ”Sangerdyst fra kyst til kyst”.
Det lykkedes, og hans begejstring for musikken var så
smittende, at Peter og andre drenge i fjerde klasse stillede op til tenorprøver i frikvartererne.
”Den lærer var sindssygt inspirerende. Og jeg er ikke
den eneste, det har virket for. Der sidder folk i symfoniorkesteret her, som jeg har sunget i kor med på den
skole”.
Peter Vuust har talt sig varm. Der er gået to timer, og
vi har været rundt om mange emner – og lyttet lidt til
soundtracket fra hans nyindspillede jazzplade, September Song, hvor han har komponeret al musikken og
spiller kontrabas.
Selvom han ikke har flere programpunkter på sin timeplan i dag, er der altid nogle af hans ph.d.-studerende,
der gerne vil tale med ham, så vi forlader sammen kontoret. Og da jeg på vej ud ad døren funderer på, hvad
slutreplikken til denne artikel kunne være, udbryder han
entusiastisk:
”Man skal altid huske at vande det musikalske træ!” ■

7

Klaverundervisning

Når noder bliver til

flyvemaskiner

Af Pernille Holm Kofod

Med bogen Klaverleg for børn, forældre og bedsteforældre under armen slår Asger ivrigt døren op til moster
Mette. Målrettet spankulerer han hen til klaveret, og
mens han kravler op på klaverbænken fortæller han
ivrigt, at den med kineserne starter med 7 flyvemaskiner,
1 elefant og 2 gulerødder. Han er lige fyldt fem år og går
meget op i at lære at tælle. Maestro – vi er klar til koncert! Asger en blanding af tæller og synger sig gennem
de syv flyvemaskiner, en elefant og to gulerødder, og
vupti har han spillet sig halvejs gennem Tre små kinesere
på Højbro Plads.
En alternativ vej til læring
Som klaverlærer har jeg ofte manglet et materiale som
Klaverleg. Nogle begyndere går til klaveret med en naturlig lethed og kan måske tilmed få hjælp hjemmefra, hvis
det kniber med at huske, hvordan det nu lige var det var.

Tangentstrimmel
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Og så er der andre, som har brug for et andet rygstød
end det traditionelle. Det er særligt dem, Klaverleg
henvender sig til. Også forældre uden musiske færdigheder kan med Klaverleg hjælpe
barnet med at holde klaverskruen i vandet
mellem undervisningsgangene.
Genkendelsens glæde som drivkraft
Klaverleg er udviklet med fokus på genkendelsens glæde. Hvorfor skal en node
absolut være en sort prik, når nu den
kunne tage form som en flyvemaskine,
en elefant, en cykel eller en gulerod?
Klaverlegs visuelle univers aktiverer sanser og hukommelse på en anden måde
end de traditionelle sorte nodehoveder.
I genkendelsens glæde opstår der en iver
efter at prøve ikonerne af, og det er lettere at
huske tonerne fra hinanden.
Genvej til nodelære
Klaverlegs ikoner refererer til tonenavnene så c=citron, d=dinosaur osv. ligesom de ligger korrekt på nodelinjen.
Metoden har selvsagt sin naturlige
begrænsning, men når eleven kan
spille efter ikonmetoden er skridtet til at lære at læse et traditionelt nodebillede meget lille,
fordi han/hun har udviklet en
forståelse for tonernes placering og for nodesystemet som
et grafisk set up. Musikkens
september 13 : modus

mønster, retning og mål er blevet en del af det at spille,
og melodierne flyver allerede gennem luften.

buldrer Asger surt på klaveret – volapykklaver hedder det
i Klaverlegs fagterminologi.

Genkendelsens glæde i repertoire og tegninger
Genkendelsens glæde er også drivkraft i valget af bogens
mange kendte børnesange. Det skaber ikke kun glæde,
men faktisk også tryghed, når ikke alt er nyt og fremmed,
når man starter til klaver. Det er som regel også stærkt
motiverende for en begynder, når sangene er kendte:
”Aj, dén kender jeg, dén vil jeg spille!” Hver sang har
sin egen letgenkendelige tegning både for at hjælpe
dem, der endnu ikke er stærke i at læse og for at pirre
fantasien og bygge bro til de mange musikalske lege, der
hører til sangene.

Leg med musikalitet, improvisation og sammenspil
Vi afprøver også den glade politibetjent. Hele Asgers
krop ændrer karakter. Intuitivt vælger han at spille volapykklaver helt oppe i den øverste diskant, meget blødt,
fint og roligt. Vi afprøver andre humørtyper, fx drillehumør, som Asger straks ytrer ved store spring rundt på
klaveret med et staccato-agtigt anslag. Legene er udviklet
så barnet får mulighed for at afprøve klaverets mange
muligheder, og de styrker færdigheder som anslag, temperament, musikalitet, improvisation, rollespil, anslag og
rytme. ■

Klaveret som legeplads
Efter Asger har spillet Tre små kinesere på Højbro Plads
bladrer vi over til den særlige leg, der hører til sangen.
Teksten starter med en lille historie: Der sidder tre små kinesere på Højbro Plads. Højbro Plads ligger i København.
Mon de har fået lov til at stå der og spille? Dér kommer
en betjent. Mon han er glad eller sur? Vælg selv! Asger
er ikke i tvivl, betjenten er sur. Fuld af temperament

?

Om Pernille Holm Kofod
Pernille Holm Kofod f. 1971 er uddannet cand.
mag. i musik og har i en årrække arbejdet med
musikpædagogik både indenfor klaverundervisning og som kordirigent for forskellige folkekor.
Hun er redaktør og grundlægger af forlaget
Edition Doremi og har arbejdet som kommunikationskonsulent, projektleder og tekstforfatter på
bl.a. Det Kongelige Teater og inden for it-miljøet.
Hun er mor til Asger og Benjamin og omgås i det
hele taget mange børn i nærmiljøet. Hun nyder at
lære musik fra sig og elsker at puste til ungernes
fantasi og forestillingsevne.
Yderligere informationer: Se rubrikken ”Udgivelser”

modus: september 13
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IT-landkort

Find vej i
IT-landskabet
Er du også ved at FLICKR af grin, når du i din OPERA ser dansegruppen LINKFEED optræde med bandet A&R.
Eller når du på SAFARI holder ind på en plads og holder PINTEREST, mens du med dit kamera laver BIBZOOM udover GOOMBAY, mens du lytter til PITCHFORK og holder munden på gled med en STEREOGUM
Nysgerrig?

Af Steen Finsen

Kig her over den digitale verdens tilbud til musikfolket – dette er et bidrag
til at forstå det virvar at spøjse navne,
der suser rundt i den digitale verden –
og i det musikalske landskab!

Hvordan anvende de sociale medier?
Enhver musikskole, ethvert kor eller orkester, har en nørd
der elsker at lege på internettet, og som selv har forskellige profiler ”lagt ud”, eller en søn eller en datter, som er
autodidakt professor i hurtigklik.
De økonomiske midler er ofte begrænsede, og der er
stor konkurrence om opmærksomheden i forbindelse
med lanceringen af sin musikskole, sit kor eller orkester.
Her kan de sociale medier ofte være en hjælp; mange
”venner/connections/followers” bruger disse medier, og
derfor kan musikskolen, koret eller orkesteret tale med
potentielle interesserede i et “kanalsprog”, som passer modtageren.
Musikskolens, korets eller orkestrets nørd ved for så vidt
alt om dette, men da anvendelsen af de sociale medier
skal være en del af den samlede markedsføringsstrategi,
skal alle i ledelse/bestyrelser osv. have en chance for at
være med på det strategiske plan.
Specialister kan lege på det tekniske plan, og ”ikkenørder” kan stille værdifulde spørgsmål til brugervenlighed, æstetik og design i forbindelse med virksomhedens
kerneværdier.

10

Ekstreme eksempler og overdrivelser fremmer
indlæringen!
Et kor med internationale ambitioner eller et orkester
med barokrepertoire som sit kerneprodukt, fotograferet i
korte bukser og med store svingende ølglas, er nok ikke
det smarteste man kan tænke sig.
Den følgende gennemgang af nogle ofte anvendte ord
er mest tænkt som en hjælp til kørsel i stærk IT-trængsel,
ligesom der nævnes andre virtuelle produkter, der ikke
normalt omtales i forbindelse med sociale medier.

Denne liste er udarbejdet som en hjælp til at
navigere i det digitale musikalske landskab,
hvor ikke alle har trådt sine stier.
Listen er stillet til rådighed af Foreningen
Danske Orkesterdirigenter

A&R
A&R - Artists and repertoire - er en afdeling på et pladelabel eller musik-udgiverfirma som talentspejder, og som
følger indspillende kunstnere. Talentspejderne fornemmer markedets smag og behov og leder efter talenter,
der vil blive kommercielt succesfulde
Bandcamp.com
En website, hvor musikere kan promote deres musik og
sælge direkte til publikum

september 13 : modus
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WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG
Henrik Raabo og
Mads Pagsberg
Rytmisk musikledelse
– metoder & værktøjer
Vejl. pris kr. 229,00 (inkl. moms)

NYHED
RYTMISK
MUSIKLEDELSE
Metoder &
værktøjer
AF HENRIK RAABO OG MADS PAGSBERG

nordiske melodier indeholder øvelser, skalaer, duetter og
ere og hjælpe dig til at lære at spille saxofon. Bogen er en ny
at spille saxofon (WH30722).

Erik Axel Wessberg

Jens Hartmann
og
Hans Ulrik

melodier af Hans Ulrik og Jens Hartmann samt klassikere fra
ge, kredses der om en ‘nordisk tone’. Flere af de kendte sange
arrangementer af bogens forfattere.

Hvem har skrevet noderne?
Essays om arrangøren og det
musikalske arrangement

Ny udgave

dspillet af Hans Ulrik (tenorsaxofon) og Kasper Villaume
mulighed for at lytte og spille til udvalgte melodier fra bogen
et. Flere af de indspillede melodier ﬁndes både i en Bb- og Eberne ved de enkelte sange også er transponeret, således at
t kan akkompagnere både tenor- og altsaxofonister.

t.
ege of Music. Underke konservatorier,
dlandet og har udgivet
n musik.

RYTMISK MUSIKLEDELSE – metoder
og værktøjer er en grundbog i praktisk
pædagogik til brug for sammenspils- og
instrumentalundervisning for unge og
voksne.

Lær at spille

SAXOFON 1

Vejl. pris kr. 199,00 (inkl. moms)

nordiske melodier

Jens Hartmann (f. 1973)
Saxofonist og underviser.
Uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i
musik. Studier ved Berklee College of Music.
Har gennem ﬂere år undervist på musikskole
og i gymnasieskolen.

Situationen er en koncert ... Et orkester
spiller – et fantastisk maskineri. Alt
passer sammen til mindste detalje, men
hvordan kan det dog lade sig gøre?
Hvem har dog udtænkt den fantastiske
plan, der gør, at det hele går op i en
højere enhed?

Jens Hartmann
og
Hans Ulrik

CD

vedlagt

Lær at spille

SAXOFON 2

14/12/12 13.40

Hvem har skrevet noderne? forsøger
at rette lidt op på den kollektive
forsømmelse af anerkendelsen af
den musikalske arrangørs arbejde og
trække ham og hans bidrag til vores
kulturhistorie ud af den anonymitet,
hvor det hidtil har befundet sig.

alverdens melodier
& improvisation
2

cd’er
vedlagt

WH31280_Hartmann_Ulrik_Saxofon

skole_2_omslag.indd 1
26/01/12 12.02

·

Indeholder en gennemgang af metoder,
principper og værktøjer til indstudering af
instrumenter, sang og band.

·

Indeholder vejledning til planlægning af
undervisningen, fra aflytning til arrangement,
nodeopsætning og udarbejdelse af
indstuderingsplaner.

·

Giver enkle og effektive metoder til
at klarlægge, analysere og løse de
pædagogiske udfordringer, som opstår i en
undervisningssituation.

·

Kapitlerne er rigt suppleret med eksempler
og illustrationer, og giver hermed bogen en
praktisk orienteret og direkte indgangsvinkel til
stoffet.

IT-landkort
8 Bibzoom
Bibzoom.com er bibliotekernes digitale musiktjeneste.
Her kan du downlåne musik gratis. Bibzoom har altid
den nyeste musik i alle genrer

?

Blackcabsessions.com
Alternativt mini-koncert-format
Blog
Ordet blog stammer oprindelig fra ordet weblog. Populært sagt er det en logbog eller dagbog på webben, på
internettet, hvor der kan opdateres med nyheder. Det er
som regel korte tekster, og systemet er oftest sådant, at
de nyeste tekster lægger sig øverst, på samme måde som
med mails, der sendes frem og tilbage med kommentarer. Mange blogs er så smarte, at der kan laves forskellige
hovedmenuer, så bloggen kommer til at fremtræde som
en hjemmeside. Udseendet kan vælges ud fra såkaldte
templates. Særligt design kan købes på nettet eller hos
en webdesigner. Blogs er gratis og derfor et godt tilbud
til det lille ensemble, der godt vil være på nettet, men
ikke ønsker den store forkromede løsning. Firmaer som
WORDPRESS, BLOGGER og TUMBLR er meget anvendte.
En blogger er en der skriver og redigerer en blog
Copydan
Copydan.dk er bindeled mellem forfattere og udgivere
på den ene side, og dem, der kopierer tidsskrifter, faglitteratur, aviser, bøger, noder m.m., på den anden.
Kunder tilbydes aftaler om kopiering. Langt de fleste
uddannelsesinstitutioner og mange offentlige og private
virksomheder benytter sig heraf. Der gives adgang til
alverdens litteratur mod en rimelig betaling til dem, der
skriver og udgiver tekster og noder. Med en kopiaftale
undgår man at skulle skaffe sig tilladelse fra hver forfatter og udgiver, hver eneste gang man kopierer
DanskeWeblogs
danskeweblogs.dk er en oversigt over danske blogs inddelt i grupper.
Deezer
Deezer.com er en fransk web-baseret streamingservice
for musik
DIEM
Dansk Institut for Elektronisk Musik på musikkons.dk

Steen Finsen er dirigent, formand for Foreningen Danske Orkesterdirigenter, sanger og underviser samt bestyrelsesmedlem i AKKS - Amatørernes Kunst og Kultur Samråd.

Elektroniske nyhedsbreve
Disse breve har næsten afløst de gamle papirbreve “snailmail” eller akustiske breve, der er så charmerende,
når der kommer et papirbrev med pænt logo eller billede
på flot papir, som kan hænges op - men de er hurtige,
hvis man behersker teknikken til at lave og sende dem
ud. Forskellige bilag (filer) kan vedlægges (f.eks. koncertprogrammer), og disse kan førstegangsmodtagerne så
videresende til næste led. På den måde ordnes noget at
reklamearbejdet at korets og orkestrets venner. Nyhedsbreve forudsætter at der er godt check på adresse-databasen
Facebook
Facebook er meget moderne. Desværre også kendt for at
være stedet, hvor man hvert kvarter fortæller, hvor man
er, eller hvordan det går med bollebagningen. Men den
er nok ikke til at komme uden om. Og et faktum er, at
dine potentielle kunder og mange musikskoler, kor- og
orkestervenner er på Facebook. Den skaber synlighed, er
et professionelt vindue. Trenden er, at Facebook går i to
retninger i disse år. Den ene som ”fjolleri”, og den anden
mere som en afslappet business-version. Den er hurtig
til opdateringer, men rammer ikke alle, som f.eks. et
elektronisk nyhedsbrev, der rammer alle, der har tilmeldt
sig den service. Forskellige diskussioner kører om virus,
privatliv osv., så spørg klogskaben og kør en ren musikskole-, kor- eller orkester-facebook
Flickr
Flickr.com er en tjeneste for billeder, som YouTube er for
videoklip. Flickr kan også i en betalingsversion håndtere
videoklip
Fromthebasement.com
Koncertoptagelser optaget i høj kvalitet på musikeres
præmisser
Goombay
Goombay.dk er en dansk musikportal, der samler alle
gode musikblogs under et tag

DJM
Det Jyske Musikkonservatorium på musikkons.dk
DKDM
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Læs videre på

GRAMEX
Gramex.dk repræsenterer musikere, sangere og pladeselskaber og se
varetager
deresModus
rettigheder
www.dmpf.dk,
under
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Nyt fra ...

Becifringsklaver 6
... af Jens Stig Olsen
Akkordspil med melodi. Tredje bind med 60 sange, som omhandler becifringsspil med
melodi. Bind 1-3 omhandler becifringsklaver uden melodi. Der medfølger både cd og
dvd som hjælp til indstuderingen.

Skriv sange … komponér klange 3
... af Mogens Christensen
Enkel harmonilære og arrangement. Serien henvender sig til alle, der gerne vil lære
at skrive en sang og sætte noget uden om denne sang i form af akkorder og arrangement. Målet med bind 3 er at lave et akkompagnement til melodien.

Musik under huden

 









I serien Skriv sange – Komponér klange
er vi nået til harmonikken. Denne bogs
indhold er dels at få hold på akkorder
og harmonik og dels at tage fat på
arrangementstyper. Inden for det akkordiske
gennemgås tre-, fir- og femklange.
Inden for harmonilæren går denne bog
strækket fra forskellige måder at sætte
akkorder sammen på, over den tonale
kadence til brugen af bidominanter og
modulation.

klange 3

Vi lærer ting forskelligt og har forskellige
indgange til den faglighed, bogen
præsenterer. Dette tages der højde for
ved bevidst at fordele forståelsesindgangene
på flere spor. Som hos forgængerne er
også denne bog opdelt i en del, hvor de
teoretiske emner søges omformet til håndværk,
og en systematisk-teoretisk del, hvor
samme stof gennemgås som ren musikteori.

Skriv sang
e ... Komponé
r

... af Mogens Christensen
Struktureret kreativitet i undervisningen. Om at håndtere skabelse
af musik og andre ordløse kunstarter på deres egne præmisser.

Mogens Christensen

Komponér

Skriv

sange ... klange 3

Bogen retter sig mod den lærer, der gerne
vil have et mere teoretisk hold på en
eksisterende arrangementspraksis samt
som undervisningsbog på gymnasiets
musiklinjer, på MGK, på efter-/højskoler
og andre steder, hvor man gerne vil koble
enkel harmonilære med opbygning af arrangementshån
dværk.
Mogens Christensen har selv en vidtgående
praksis både som international
anerkendt komponist og med et årelangt
virke som lærer i bl.a. musikteori ved
konservatorier og universiteter. Siden 2005
har han været professor ved Syddansk
Musikkonservatorium og Skuespillerskole.












Enkel harmonilære
og arrangement
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Læs mere om udgivelserne på www.dansksang.dk
Her kan du også ved at klikke i nederste venstre hjørne på forsiden se nyhedskataloget
“Dansk Sang Magasinet nr. 36”
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STOMP

FOTO: JESPER MIKKELSEN

Musik og motion
på samme tid
STOMP ´N` MOVE er et undervisningsforløb, der kobler musik og fysisk
aktivitet. Eleverne i 4. klasserne i Favrskov Kommune har prøvet kræfter med
stomp i et undervisningsforløb, der er tilrettelagt af Favrskov Musikskole og
en af skolens lærere
Af Torben Svane
Christensen

14
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Stomp er godt for blodcirkulationen, de små grå og
kreativiteten, når der skal findes alternative musikinstrumenter. Jesper Mikkelsen er trommelærer på Favrskov
Musikskole, og desuden driver han skolekoncerter.dk.
Denne kombination, samt et tilskud fra kommunen, har
ført til, at alle elever i kommunens 4. klasser har fået
mulighed for at afprøve kunsten at lave musik med koste
og spande.
- Jeg introducerer lærerne for en ny og lidt anderledes
måde at indstudere musik på - lusket lidt ind ad bagdøren. Ved hjælp af bevægelsesmønstre husker eleverne
tingene udenad og kan pludselig både spille, synge og
bevæge sig på én gang, forklarer Jesper Mikkelsen.
I de workshops, som trommelæreren har lavet ude på
skolerne, er eleverne blevet udfordret på mange fronter.
- Eleverne synes, det er fedt. Det kører meget på motorikdelen. Det er jo bevist, at den bliver ringere med
alderen. Så i workshoppen skulle eleverne konkurrere
om, hvor meget de kunne lave på samme tid, uden at
det gik ud over det andet. De lavede blandt andet løb og
instrumentskift, hvor de forpustede skulle finde tonerne
igen, siger han.
- Mit besøg på skolerne har forhåbentlig inspireret børnene og lærerne, der har fået et pædagogisk materiale,
så de selv kan lave et forløb med stomp til næste år. På
mindre skoler har de måske slet ikke en musiklærer. Nu
får de et bud på, hvordan man kan lave noget relevant,
musikalsk og tilmed sjovt i musikundervisningen med ret
små virkemidler, siger Jesper Mikkelsen.
Materialet laver Jesper Mikkelsen selv, og han har erfaring med det fra skolekoncerter.dk, hvor han laver forskellige workshops og skolekoncerter. Det er 4. årgang
på alle 16 folkeskoler i kommunen, som han har aflagt et
besøg.
- Ude på skolerne kan lærerne bygge videre på min
workshop, og de får blandt andet materiale til at lave
et instrumentarium, hvor de sammen med eleverne kan
udvikle deres egne musikinstrumenter. De kan udbygge
de rytmer, vi har arbejdet med, samt bevægelser og koreografi. Der er mange muligheder og tangenter at køre
ud af, siger han.
Synlig musikskole
Jesper Mikkelsen fortæller til Modus, at han her i foråret
igen er ude på skolerne, hvor de denne gang stabler et
seks minutter langt nummer på benene.
- Det er et nummer, hvor børnene stomper sammen med
et lydspor, Ipad og GARAGEBAND, og på denne måde
skal de ikke bare huske deres egne rytmer, men også
øve sig i at huske form og opbygning i et helt fastlagt
nummer. Desuden får de lynhurtigt en fornemmelse af
“storband” og gåsehud på armene, da lydsporet holder
samling på det hele, siger Jesper Mikkelsen.
Lærer og elever får efterfølgende musiknummeret samt
det tilhørende nodemateriale udleveret, og nogle steder
modus: september 13
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STOMP’N MOVE
Pædagogisk materiale
Dette materiale kan bruges som viderebearbejdning af den omtalte STOMP-workshop.
Elever og lærere kan skabe deres eget instrumentarium ved at følge ”opskrifterne” i dette
materiale; skraldecontainere, stemte tæpperør,
koste og rundstokke.

Skraldecontainer:
Der spilles med
trommestikker.

Rundstok:
Et stykke rundstok
på monteres med
kraftig filt/gummi i
den ene ende, så den
kan bruges indendørs
uden at skade gulvet.
Der spilles med et lille
stykke rundstok.

Kost:
Gadekost med stive
børster.

Stemte nedløbsrør
(alternativt
tæpperør):
Rørene stemmes ved
hjælp af tuner - eller et
ufatteligt godt øre
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STOMP

Forslag 1: Figurer med sænkede arme

Forslag 2: Figurer med løftede arme
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Musik før ni
afholder

EFTERÅRSKURSUS
lørdag den 9. november kl. 10.00 - 15.30
på Odense aftenskole, Buchwaldsgade 47, 5000 Odense
”Nyt liv i gamle sanglege” med Maren Hallberg Larsen
Efter dette kursus holder vi ”ide-udveksling” kursisterne
imellem.

Tilmelding, priser og kursusbeskrivelse på

www.musikforni.dk

16

vælger de at bruge nummeret som optræden til sommerkoncerter, forældrearrangementer eller andet, udført på
deres egne stomp-instrumenter.
Og så kan det da også godt være, at stompforløbet kan
give nye elever i musikskolen.
- Mange af eleverne kom op til mig bagefter og spurgte,
hvor de kunne gå til det. De finder ud af, at der er noget,
der hedder en musikskole, siger han.
Musikskolens ønsker at være synlig derude, hvor fremtidens musikskoleelever befinder sig.
- Vi vil først og fremmest vise, at vi med stomp på en enkel måde kan give børnene en musikoplevelse, der også
indeholder fysisk aktivitet, fællesskab og livsglæde. Dernæst handler projektet om at gentænke mulighederne
for at undervise inden for de forskellige fagområder og
at styrke samarbejdet omkring børn og unge på tværs af
forvaltninger og institutioner, fortæller musikskoleleder
Mette Sandahl.
Favrskov Kommune har støttet projektet med kr.
30.000,- ■
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EPTA

STOR INTERESSE
for den klassiske musik
blandt unge klavertalenter
Af Signe Thule Hansen,
klaverpædagog og pianist
I en tid, hvor vi taler meget om og er lidt bekymrede for
den klassiske musiks fremtid, kan undertegnede fortælle,
at det står meget fint til med interessen for klassisk musik
blandt unge klavertalenter i Danmark.
Det kunne man opleve som deltager i EPTAs årlige,
internationale Klaveruge (EPTA: European Piano Teachers
Association, red.), som afholdes hver sommer på Ollerup
Efterskole, Sydfyn.
EPTA har pianisten Elsebeth Brodersen som formand.
I juli 2013 afholdt EPTA - som 38 lande er tilsluttet - sin
14. klaveruge; en workshop, hvor 24 helt unge danske
klavertalenter sammen med unge pianister fra Sverige fik
en uges undervisning af tre store klaverkapaciteter.
I år drejede det sig om klaverprofessorerne MICHAEL
VOSKRESENSKY, Moskva, EUGEN INDJIC, Paris og PAUL
ROBERTS, London.
De unge klaverelever i aldersgruppen 14-24 år er dybt
involveret i den klassiske klavermusiks store værdier, og
under kurset øvede de sig flittigt fra tidlig morgen til sen
aften.
Deres instruktører har givet koncerter i det meste af
verden og er samtidig dybt engagerede i undervisning af
unge pianister.
Mange unge pianister har allerede som 14-18-årige et
stort og meget vanskeligt repertoire, som klaverpædagoger, pianister og andre interesserede kan få meget ud af
at lytte til.
Processen mellem lærer og elev er meget spændende at
følge, og man oplever, hvordan et klaverværk kan ”vokse
sig større”, når eleven modtager råd og vejledning fra de
højt kvalificerede lærerkræfter.
modus: september 13

På Klaverugens sidste tre aftener gav både elever og
professorer koncert på et meget højt niveau.
De unge pianister vil kunne blive fremragende klaverpædagoger og koncertpianister, som vi i fremtiden kan få
megen glæde af herhjemme - og i udlandet! ■

KURSER FOR UNDERVISERE
I SANG OG KOR
Kommende kurser:
+ Belting (lørdag den 19. okt.)
+ Teenagestemmer (lørdag den 9. nov.)
+ Musical (lørdag den 23. nov.)
Kurserne afholdes på:
Svanemøllevej 25
2100 København Ø
Læs nærmere på:
www.voicestudio.dk
Har du spørgsmål? Så ring til os på telefon 7199 5332
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Spil Dansk Dagen 2013

MUSIKKENS FESTDAG
TORSDAG 31. OKTOBER 2013

dagen

2013

TILMELD SPIL-DANSK-ARRANGEMENTER
TIL HELE UGE 44
Krav for deltagelse: Musikken skal være af danske sangskrivere & komponister, og arrangementerne
skal tilmeldes Spil Dansk Kalenderen.
På spildansk.dk kan du læse alt om Spil Dansk Dagen
Hvem står bag?
Spil Dansk Dagen, der er blevet arrangeret siden 2001 i
et tæt samarbejde mellem KODA og de største, nationale
musikbrancheorganisationer. Spil Dansk Dagen er i dag
Danmarks største musikbegivenhed.

Visionen
Spil Dansk Dagen skal - gennem dansk musik - samle den
danske befolkning på tværs af alle skel, og være en drivkraft for et øget fokus på, og interesse for, dansk musik
– også resten af året. ■

Dansk Hørelæreforening afholder kursus om

INSTRUMENTALUNDERVISNING OG ØVNING
- teori og praksis
lørdag 28. september 2013 kl. 10.00-14.30
Fokus på musikpædagogikkens fagsprog v/ Charlotte Mejlbjerg og Birgitte Schade
Hvad skal vi med teoretisk pædagogik, og hvordan omsættes den i praksis?
Charlotte Mejlbjerg og Birgitte Schade er begge både erfarne musikskolelærere og cand.pæd. i
musik samt kendte for deres artikelserie i MODUS “Hvad er....”
Læs mere på http://www.dmpf.dk/modus/artikelserien-hvad-er-.aspx
Øveteknik der rykker v/ Eva Østergaard
En effektiv øvning er altafgørende for elevens instrumentale udvikling, og det er lærerens
opgave at hjælpe eleven hermed. Fløjtenisten Eva Østergaard, som har stor undervisningserfaring fra alle niveauer, giver gode råd og idéer hertil, og fortæller om erfaringer fra øvekurser,
som hun har været tilrettelægger af.
Læs mere herom på www.danskhoerelaereforening.dk
GENERALFORSAMLING
afholdes umiddelbart efter kurset og varer en lille times tid. Alle er velkomne!
Læs mere på www.danskhoerelaereforening.dk
Næste kursus: Fredag 8.11. på SMKS: Fokus på konservatoriernes optagelseskrav i hørelære og
teori. Indlæg og undervisningsidéer ved lærere fra konservatorierne og MGK.

KURSUSSTED:
Syddansk Musikkonservatorium, Islandsgade
2, 5000 Odense C.
Kurset afholdes i samarbejde med SMKS
DELTAGERPRIS INCL. FROKOST OG
KAFFE:
525 kr., medlemmer af DHF og EPTA 475 kr.,
studerende 125 kr.
TILMELDING OG BETALING SENEST
15. SEPTEMBER
til dhf@danskhoerelaereforening.dk. Oplys
ved tilmeldingen hvorledes gebyret afregnes.
Ved E-faktura til din arbejdsplads bedes oplyst
EAN nummer (13 cifre) og kontaktperson.
Netbank: Reg. nr. 9570, konto nr. 4957919761.
Anfør dit efternavn.
Dansk Hørelæreforenings CVR nr. 29085145.

www.danskhoerelaereforening.dk
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Kort nyt

Netværk for Mellemledere i Musik- og
kulturskoler afholder møde i Odense
Netværket henvender sig til både pædagogiske og administrative mellemledere i Musik- og kulturskolerne. Netværk for mellemledere er et forum hvor mellemledere kan diskutere, erfaringsudveksle og igangsætte initiativer i
relation til de opgaver og udfordringer, der er i jobbet som mellemleder. Netværket afholder 2-3 årlige møder.

Netværksmøde på Odense Musikskole
Fredag den 20. september 2013
Overordnede temaer:
• Folkeskolereformen. Den gode model mellem folkeskole og musikskole
• Rekruttering og undervisningsform
• Hvad kræver fremtiden af ledere og mellemledere i
musikskolerne?
• Åbent værksted; kollegial sparring, drøftelse af
aktuelle opgaver eller udfordringer.

Første spadestik:
I foråret 2014 igangsættes byggeriet af Danmarks
Rockmuseum.

Invitation med dagsorden udsendes via DMpF og
DMF.
Tilmelding kan ske til
Lene Simonsen lene.simonsen@koege.dk eller
Allan Ørslev aoj@odense.dk

Udstillingsleder ansat
Rockmuseet og Roskilde Museum har ansat Jesper
Sønderstrup som udstillingsleder.

Forventet åbning medio 2015.

modus: september 13
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Instrumenter bygget af skrald

Instrumenterne er
lavet af SKRALD
Af Torben Svane
Christensen

På en losseplads i Paraguay arbejder
indbyggere fra slumkvarteret Cataura.
Favio Chávez, der er tekniker med
speciale i økologi, kom i sit arbejde tæt
på byens fattige indbyggere, og da
han også er musiker, fandt han på at
undervise børn og unge i musik. Instrumenterne bliver bygget af skrald fra
lossepladsen.
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Pigen i billedet fra traileren til dokumentarfilmen ”Landfill Harmonic” hedder Ada Marbel Rios Bordados. Hun er
13 år og spiller violin. En violinbue stikker frem nederst i
billedet. Umiddelbart er der ikke noget usædvanligt ved
buen. Men da kameraet zoomer ud, og violinen kommer
til syne, går det op for seeren, at her er der tale om en
særdeles kreativ udnyttelse af skrald.
“Kroppen” er lavet af papir og pap overtrukket med
plastik. Halsen er et stykke tilskåret affaldstræ. En rigtig
violin ville være mere værd end det hus, hun og familien
bor i, så det er der ikke råd til. Når hun går til musikundervisning er violinen dog beskyttet af en rigtig violinkasse, som en fra byen fandt på lossepladsen.
- Når jeg spiller på min violin, er det som at have sommerfugle i maven. Det er en følelse, der er meget svær
at beskrive, siger Ada Marbel Rios Bordados, som er en
af musikerne i The Recycled Orchestra, hvor toner fra de
hjemmelavede instrumenter bliver forvandlet til musik af
Beethoven, Mozart, Henry Mancini og The Beatles.
Juan Manuel Chavez på 19 år toner frem på filmen.
Han spiller på en cello, der er bygget af en olietønde og
september 13 : modus

affaldstræ. Stemmeskruerne er blandt andet lavet med
hovedet af en kødhammer og et redskab til at lave pasta.
Han giver spiller et stykke på instrumentet, og lyden er
forbavsende god.
Ada og Juans familier og de andre, der bor i slumkvarteret, lever af at samle det affald, der kan genbruges,
hvorefter de sælger det videre. Der ankommer hver dag
1500 tons affald, der er de 2500 familiers levebrød.
Det var Favio Chávez, som udover at være tekniker med
økologi som speciale, også er musiker, der sammen med
dirigenten Luis Szaran for fem år siden begyndte at undervise børn og unge i slummen for at holde dem ude af
kriminalitet og give dem håb med musikken.
I begyndelsen havde The Recycled Orchestra kun fem
instrumenter, og interessen var meget større end der
var violiner og celloer. Så Favio Chávez bad en af affaldssamlerne, Nicolas Gomez, om at prøve at bygge
instrumenter ud af ting, han og andre kunne finde i
skraldedyngerne. Selv om Nicolas Gomez kun har fem
års skolegang, så fik han lavet instrumenter, der kan
bruges.
modus: september 13

8

21

Instrumenter bygget af skrald

kassere mennesker, bare fordi de er fattige, siger Favio
Chávez
Orkesteret har givet koncert i et nærliggende indkøbscenter, men det har også bragt de musikglade børn og
unge på en tur til Rio de Janero.

8 - Hvis jeg får de rigtige instruktioner, så kan jeg bygge en

Dokumentaren, der udkommer senere i år, er lavet af
instruktøren Graham Townsley, som også kan skrive antropolog på visitkortet. Under filmens titel står der, at det
er en film om at forvandle affald til instrumenter, kærlighed, mod og kreativitet.

helikopter, siger han.
Nogle af Nicolas Gomez instrumenter bliver udstillet på
et museum med musikinstrumenter i Phoenix i USA, side
om side med John Lennons pianoer og Eric Claptons
guitarer.
Musikken er med til at give medlemmerne selvtillid og en
tro på en fremtid, der ikke går ud på at samle skrald.
- Folk fik øjnene op for, at man ikke skal kassere affald,
som man kan lave instrumenter af, ja man skal heller ikke
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Dokumentarfilmens hjemmeside:
http://www.landfillharmonicmovie.com/
Se traileren til dokumentarfilmen
”Landfill Harmonic” her:
http://www.inquisitr.com/430560/landfill-harmonic-therecycled-orchestra-of-paraguay/
Filmen på Facebook:
http://www.facebook.com/landfillharmonicmovie ■
september 13 : modus

Udgivelser
AMATØRKULTUR
- en digital bog
115.000 amatører er næsten ikke synlige i
den danske kultur- og dannelsesdebat i dag.
En ny digital bog ”AmatørKultur” stiller
spørgsmålstegn ved, hvorfor amatørkulturen
fylder så meget i hverdagen hos danskerne –
men så lidt i offentlige debatter og støtteordninger.
Det sker gennem 14 cases, der på forskellig
vis illustrerer, hvordan amatørkulturen bidrager til samfundet.

Den digitale bog er blevet til i et samarbejde
mellem DATS – Landsforeningen for dramatisk virksomhed og AKKS – Amatørernes
Kunst & Kultur Samråd og kan læses på
www.amakult.dk
Yderligere oplysninger:
AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
akks@akks.dk
www.akks.dk
DJ

BØRN, SKAB NYT!
10 scener fra Wagners musikverden
I forbindelse med fejringen af 200-året for
komponisten, digteren og dirigenten Richard
Wagners fødsel reflekterer Jakob Levinsen
over Wagner som kunstner og som menneske, og kommer med et bud på Wagners
betydning i dag.

Forfatteren er kritiker, oversætter og debattør, har skrevet om musik, litteratur, film og
kulturpolitik i de fleste større dagblade, ligesom han jævnligt benyttes som kommentator
i tv og radio.
Forfatter: Jakob Levinsen

”Wagners projekt var - fra et meget tidligt
tidspunkt - at udvikle en form for musikdramatik, som ikke blot var underholdning og
forbrug, men krævede mere af sit publikum
end blot nogle få timer i ro og mag.”
Bogen er en indføring i Wagners liv og værk
med alle dets modsætninger.

Bog, 226 sider
Pris: 199,95 (vejl.)
Forlag: Gyldendal
www.gyldendal.dk
DJ

PUBLIMUS NR. 26
WAGNERS PARALLELLE TERTSER
Her i 200-året for komponisten Richard Wagners fødsel har skriftserien PubliMus bedt
Wagner-kenderen Henrik Nebelong skrive en
artikel.
Skønt Wagner er en af alle tiders mest biograferede personligheder, er Nebelongs bog
”Richard Wagner: Liv, værk og politik” (2008)
den første biografi i et århundrede.

Forfatter: Henrik Nebelong
Forlag: Syddansk Musikkonservatorium &
Skuespillerskole
Alle publikationer i serien kan downloades fra
http:/www.smks.dk/udgivelser/skriftserier/
DJ

I det foreliggende skrift beskrives et særlig
signifikant ledemotiv hos Wagner; ”de parallelle tertser”.

modus: september 13
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Udgivelser

KLAVERLEG
For børn, forældre og bedsteforældre

- FOR BØRN, FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE

Edition Doremi

KLAVERLEGs formål er at gøre børn og
voksne glade og trygge, allerede inden de
har sat sig ved klaveret.
Et pædagogisk middel i dette materiale er
genkendelsens glæde; de traditionelle noder
er erstattet af ikoner, musik og illustrationer,
og de voksne kan nemt yde bistand hjemme
– der kræves ingen særlige musiske forudsætninger.
Bogen er trykt i ”berøringsvenlige” materialer – i det hele taget er æstetik en væsentlig
medspiller i det visuelle udtryk.
Bogens – kendte - melodier har forslag til
medfølgende lege.
Alle 33 sange er indspillet på www.klaverleg.dk

Forfatter: Pernille Holm Kofod
Illustrationer: Sandra Schoeller Olsen
Klaverbog, 90 sider, m. tilhørende ”tangentstrimmel”
Pris: 349,- (vejl.)
Bogen kan købes på www.klaverleg.dk, i
boghandelen eller hos 4Sound.
Institutioner kan kontakte forlaget på editiondoremi@gmail.com eller info@klaverleg.dk
Forlag: Edition Doremi
www.klaverleg.dk
DJ

Målgruppe: Begyndere i musikskolen +
familier, der har et klaver stående, men aldrig
får det brugt! 			

LOKES VÆDDEMÅL
Sjov med guder og jætter 2
Loke praler med sine gaver til guderne – han
påstår at ingen kan lave bedre gaver og indgår et væddemål med dværgene.
Lille musikdramatisk stykke for 0.–3. klasse;
fortælle-/synge-/danseteater.

Forfatter: Tina Buchholtz
Hæfte (28 sider) UDEN cd Pris: kr. 100,Hæfte (28 sider) MED cd Pris: kr. 150,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

I stykket indgår musik af Mussorgskij til dansene og fem sange skrevet af forfatteren.
Materialet indeholder arrangementer for
børnekor samt lettere Orff-arrangementer.
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Stillingsannoncer

Månedens citat:

“

”It´s not who I am,
but what I do, that
defines me!”
Batman

www.ballerup.dk/job

Klaverlærer
Med snarlig tiltrædelse søger vi en underviser i klaver
– med særlige kompetencer indenfor den rytmiske
genre. Stillingen er på ca. 15/25,00 med stor mulighed for udvidelse – og indeholder flg. opgaver
• elevundervisning – begyndere såvel som
videregående
• deltagelse i vores rytmiske lærerband
• akkompagnement i forsk. sammenhæng bl.a. af
vore talentelever v. koncerter og prøver
Vi søger
• en engageret og fagligt kompetent klaverlærer
• en rytmisk pianist på højt niveau
• gerne med uddannelse fra rytmisk konservatorium eller tilsvarende
• med undervisningserfaring fra musikskoler
• med erfaring som aktiv musiker
Vi forventer
• at du har en udpræget evne og lyst til
samarbejde
• at du er dynamisk, kreativ og nytænkende
– ikke mindst vedr. undervisningsformer
• at du kan håndtere travle perioder
• at du har indsigt i overenskomsten og derfor
også brænder for de aktiviteter, der ligger ud
over selve undervisningen
Vi kan tilbyde
• en stor musikskole i rivende udvikling
• et aktivt lærerkollegie
• undervisning dels i et helt nyindrettet musikskolehus (fra 5. kl. og opefter) med de allerbedste
forhold og dels på skolerne (under 5. kl.)
• en kommune i fremdrift
• en kommune, der satser på mennesker
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst
efter principper om lokal løndannelse efter aftale med
den forhandlingsberettigede organisation.

NYE LØNSATSER
Pr. 1. oktober kommer der nye lønsatser på musikskoleområdet. Den nye løntabel vil kunne ses på
www.dmpf.dk.

modus: september 13

Ansøgning med relevante oplysninger og vedlagt
relevante papirer sendes til
Ballerup Musikskole, Gl. Rådhusvej 13,
2750 Ballerup

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online
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Stillingsannoncer

Kan du slå tonen an og udvikle

Så er du måske den nye leder vi søger til Bornholms MusikǦ og Billedskole 
Kan du uddelegere, inspirere og
skabe sammenhold på tværs af
geografiske afstande?

Kan du omsætte faglig kunnen med
visioner og samtidig bevare overblikket?
Er du løsningsfokuseret, og har du
gode samarbejdsǦ og relationsǦ
kompetencer?

Kan du vurdere og skabe gode rammer for kunstnerisk kvalitet?

Har du organisatorisk tække, når
det gælder menneskelige, faglige og
økonomiske ressourcer?

Så har du nu muligheden for at blive
en del af et blomstrende kreativt
miljø og være med til at udvikle 
Bornholms MusikǦ og Billedskoles
position, som et godt sted at være –
et godt sted at lære.
Se jobprofil og læs mere om de
mange muligheder på Bornholm på
kommunens hjemmeside
www.brk.dk/job
Stillingen ønskes besat 1. februar
2014. 

Ansøgningsfrist 1. november 2013. 




www.hillerod.dk

Hillerød Musikskole søger nY klAverlærer
En af musikskolens højt respekterede klaverlærere er gået på
efterløn, og vi søger derfor en ny klaverlærer.

om, at dit hovedområde er i den klassiske musik, men at du
ser det som en udfordring at undervise i andre genrer også.

Stillingen er ledig per 1. november 2013 og er på ca. 22 elever,
sammenspil og flextid svarerende til ca. 10-12 løntimer.

Hillerød Musikskole lancerer i dette undervisnings år en helt ny
struktur: ”Flextimer”. Et tiltag der skal styrke nye samarbejder
i lærerkollegiet og aktivere de elever, der ikke naturligt indgår i
sammenspil. Dette projekt bliver du en naturlig del af.

Hillerød Musikskole er en stor musikskole med eget hus og
koncertsal. Vi underviser også decentralt i hele Hillerød Kommune. Vi forestiller os at stillingen optimalt læses på tre dage.
Dine timer vil være fordelt på to centralt placerede kommunale
skoler samt én dag i musikskolens eget hus. Du kommer til
at indgå i et klaverlærerteam bestående af tre andre klaverlærere. Vi forventer derfor, at du er god til at samarbejde og
har lyst til at udvikle på faget klaver. Undervisningen foregår
som ugentlig soloundervisning à 20 min.
Vi søger en klaverlærer med en solid og dokumenteret klaverfaglig ballast og som evner at undervise fra begynderniveau
til talentklasse niveau. I stillingen vil der også indgå kammermusik i samarbejde med vores cellolærer. Vi har en forventning
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Du kan læse meget mere om musikskolen og vores værdier på
www.hillerodmusikskole.dk
Ansøgningen sendes via mail til souschef Mads Strandgaard:
mstra@hillerod.dk
Ansøgningsfrist: 16. september 2013 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 39 - mandag den 23.
september og tirsdag den 24. september 2013.
Yderligere oplysninger: Musikskoleleder Jesper Gude
7232 5951 eller Souschef Mads Strandgaard 7232 5952.

september 13 : modus

LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Personalenormering og lønudvikling på
musikskoleområdet
Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har netop skiftet
navn til Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).
KRL offentliggør en række statistikker om bl.a. personalenormering, lønudvikling, ligestilling og fravær inden for det kommunale og regionale område. KRL’s data bygger primært på
løbende månedsudtræk direkte fra lønanvisningssystemer hos
KMD og Silkeborg Data. Derudover kommer en lille procent del
fra andre lønanvisningssystemer. Statistikkerne anvendes typisk
i forbindelse med overenskomstforhandlinger samt til besvarelse af forespørgsler fra kommuner, regioner, staten, personaleorganisationer mv.
Personale- & Lønudvikling
Inden for musikskoleområdet kan udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede og bruttolønnen opgøres på følgende måde:
Dato

Antal fuldtidsbesk.
musikskolelærere

Bruttoløn
(gns) i
kroner

Antal fuldtidsbesk.
Musikskoleledere,
souschefer og
mellemledere

Bruttoløn
(gns) i
kroner

Jan. 2007

1311

28.627

188

37.619

Jan. 2008

1354

29.293

193

39.299

Jan. 2009

1387

31.085

177

42.244

Jan. 2010

1382

33.046

180

44.197

Jan. 2011

1369

33.894

178

44.654

Jan. 2012

1349

34.625

172

45.803

Jan. 2013

1341

34.682

179

46.134

			
Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige (gns) bruttoløn
dækker over løn inkl. pension mv. Ligeledes kan det oplyses,
at antallet af fuldtidsbeskæftigede dækker over et stort antal
deltidsstillinger f.eks. dækker de 1341 fuldtidsbeskæftigede
musikskolelærere i jan. 2013 over i alt 2755 personer. For
ledergruppen var tallet på 179 fuldtidsbeskæftigede i jan. 2013
fordelt på i alt 187 personer. Endelig skal det bemærkes, at
ovenstående udtræk er foretaget i januar måneder, hvorfor
tallene godt kan være behæftet med vis statistisk usikkerhed og
efterregulering, idet der kan forekomme indberetningsfejl fra
de enkelte Kommuner. Samtidig har kommunalreformen i 2007
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og den deraf udvidelse af overenskomstdækningen naturligvis
indflydelse på tallene.
Endvidere kan oplyses, at der ud fra aldersfordelingen i jan.
2013 var flest musikskolelærere i aldersgruppen 30-39 år (787
personer) mod næst flest i aldersgruppen 40-49 år (775 personer). For ledergruppen var der i jan. 2013 flest i aldersgruppen
50-59 år (81 personer) mod næst flest i aldersgruppen 40-49 år
(60 personer).
Mest bemærkelsesværdigt er naturligvis, at normeringen af
musikskolelærere i perioden 2009-2013 er faldet med 46 fuldtidsstillinger, hvilket er dybt bekymrende. De senere års store
besparelser på musikskoleområdet er derfor slået igennem på
statistikken.
Kønsfordeling
Af kønsfordelingen ses en mindre overvægt til mændene,
idet der i jan. 2013 var 1517 mænd og 1238 kvinder ud af i
alt 2755 musikskolelærere. For ledergruppens vedkommende
er det mere markant, idet 55 personer var kvinder, mens 132
personer var mænd ud af de i alt 187 personer.
Sygefravær
Et udtræk fra KRF på sygefraværet for hele året 2012 viser, at
ansatte på musikskoleområdet har et lavt sygefravær. Sygefraværet opgjort i kalenderdage pr. ansat og i procent viser
følgende:
På musikskoleområdet havde hver musikskolelærer i gennemsnit et sygefravær på 6,2 kalender dage pr. år og en sygefraværsprocent på 1,7 %. Ledergruppen havde et sygefravær på
4,9 kalenderdage pr. år og en sygefraværsprocent på 1,4 %.
Til sammenligning havde samtlige kommunalt ansatte et gennemsnitlig sygefravær på 15,4 kalenderdage pr. ansat og en
sygefraværsprocent på 4,2 %.
Det kan bemærkes, at sygefraværet omfatter egen sygdom,
herunder langtidssygdom og arbejdsskader.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til DMpF’s
sekretariat. ■
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Ny lovgivning på musikskoleområdet

Erik Bach, formand for Statens Kunstråds Musikudvalg udtaler:
”Statens Kunstråds Musikudvalg stillede i 2012
forslag om revision af de samlede bestemmelser
på musikskoleområdet, og vi er glade for, at
det lykkedes at få disse lovrevisioner på musikskoleområdet med i Kunststøttereformen. Nu
viderefører lovrevisionen den udvikling, som blev
sat i gang i 1990 med indskrivning af musikskolerne i Musikloven og statsbevillingen i form af
refusion.”
Statens Kunstråds Musikudvalgs har ønsket at
gøre bl.a. formålet omkring musikskolerne mere
bindende. Der er derfor udformet en egentlig
bekendtgørelse for musikskolerne, og der er
dermed en klar forpligtelse for kommunerne og
musikskolerne til at leve op til formålet i den nye
bekendtgørelse. Den tidligere uklarhed om status
for de vejledende retningslinjer er væk.
Desuden har det været udvalgets intention at
efterkomme et ønske fra kommunerne om at
forenkle bestemmelserne på en række punkter.
Som en del af forenklingen er det ikke længere
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op til Statens Kunstråd (den kommende Statens
Kunstfond) at godkende musikskolernes vedtægter. Kommunerne og musikskolerne får på dette
område friere rum til at drive musikskolevirksomheden, som det passer lokalt.
Ved samme lejlighed er Bekendtgørelsen om
musikalske grundkurser afskaffet. Det bliver
alene op til den kommende Statens Kunstfond
gennem flerårige aftaler at udstikke rammerne
for de musikalske grundkurser, idet kurserne
finansieres som en del af fondens støtteområde.
Kunstfonden kan dermed i højere grad styre
udviklingen på området. Den seneste ændring fra
17 enkeltstående MGK-kurser til 7 MGK-centre
har sat gang i en udvikling, som bør følges tæt i
de kommende år, og det kan kræve justeringer.
Med lovrevisionen vil et kommende udvalg under
Kunstfonden bedre være i stand til at møde
de forandringer, som allerede nu kan anes på
området.
Se hvad kulturstyrelsen skriver om den nye
bekendtgørelse om musikskoler her:
http://www.kunst.dk/kunstomraader/musik/nyheder/
ny-lovgivning-paa-musikskoleomraadet-er-i-hus/
Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. januar
2014 og erstatter de tidligere vejledende retningslinjer og vejledende standardvedtægter.
Se bekendtgørelsen her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=151873
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I forbindelse med den nye kunststøttereform og
vedtagelsen af Lov om Statens Kunstfonds virksomhed er forslagene til revision af Musikloven
blevet vedtaget sammen en bekendtgørelse om
musikskoler. Bekendtgørelsen erstatter de vejledende retningslinjer og de vejledende standardvedtægter for musikskoler.
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